
Čím starší, 
tím levněji!

Servisní programy TOYOTA LOUWMAN
s výhodnými slevami pro starší vozy!

Navštivte se svou Toyotou starší 3 nebo 5 let náš autorizovaný servis 
a využijte speciální servisní programy určené právě vám a pro váš vůz. 

Program Toyota 3+ 15% sleva na vybrané originální údržbové díly a servisní práce 

Program Toyota 5+ 20% sleva na veškeré originální údržbové díly a servisní práce

TOYOTA LOUWMAN PRAHA  
Sárská 2664/3, Praha 5 – Zličín

TOYOTA LOUWMAN KLADNO  
Unhošťská 3287, Kladno – Kročehlavy

TOYOTA LOUWMAN ÚSTÍ  
Solvayova 3314/6, Ústí nad Labem



•  Zapůjčení náhradního vozidla ZDARMA po dobu servisu 
vašeho vozu (pouze úhrada/doplnění pohonných hmot)
podmínky na www.toyota-louwman.cz – sekce 100% mobilita

•  Nezávazné ocenění vašeho vozu zcela zdarma 
(možno on-line na www.toyota-louwman.cz)

•  Výkup vozů a komisní prodej v  našem autorizovaném 
autobazaru

•  Zvýhodněné sezonní servisní akce

•  Prodej příslušenství a náhradních dílů

•  Možnost využití pick-up servisu pro naše zákazníky nebo 
zajištění přepravy na MHD

•  Čekací zóna pro zákazníky vybavená TV, internetem, WiFi

•  Zdarma občerstvení v podobě kávy a chlazených nápojů 
pro naše zákazníky

TOYOTA LOUWMAN PRAHA  
Sárská 2664/3, Praha 5 – Zličín, tel.: 257 089 942–3

e-mail: servis@louwman.cz

TOYOTA LOUWMAN KLADNO  
Unhošťská 3287, Kladno – Kročehlavy, tel.: 312 661 515 

e-mail: servis-kl@louwman.cz

TOYOTA LOUWMAN ÚSTÍ  
Solvayova 3314/6, Ústí nad Labem, tel.: 475 210 835

e-mail: servis-ul@louwman.cz

www.toyota-louwman.cz

Nabídka platí do odvolání a nevztahuje se na pojistné události. Slevu nelze sčítat s jinými akčními slevami. 
Společnost Louwman Motor Praha s.r.o. si vyhrazuje  právo měnit uvedené podmínky bez předchozího upozornění.

Připisujeme si další prvenství 
a nabízíme ještě širší služby
Společnost Louwman Motor Praha s.r.o. je prvním dealerem v celé České 
republice, který spustil zcela unikátní servisní program pro vozidla Toyota 
starší 5 let. Jedině u nás tak opět máte možnost využít výjimečné a zcela 
nadstandardní služby a produkty za těch nejvýhodnějších podmínek. Současně 
samozřejmě stále zkvalitňujeme všechny již nabízené služby, které zahrnují:    


